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Jídelníček

do

Pondělí 4.11.2019

Ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
Chléb, flóra, plátkový sýr (1,6,7), KubíkPřesnídávka
Rybí polévka s cizrnovými nočky (,3,4,7,9), Kuřecí plátek na medu a tymiánu, bramborová kaše, zeleninový salát (7), voda s citrónem,
minerálka

Oběd

Jogurt, rohlík (1,7), ovoce, čajSvačina
Zapékané těstoviny, sterilovaný okurek (1,3,7), čajVečeře
Svatební koláček (1,3,7), čajVečeře 2

Úterý 5.11.2019

Bartoňův loupák, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Pletýnka, Lučina, mrkev (1,7,11), čajPřesnídávka
Bramborová polévka (1,9), Bulgur s hlívou ústřičnou, fazolemi a barevnou kapií, zeleninový salát (1), mošt, voda s citrónemOběd
Chléb, drožďová pomazánka (1,3,6,7), ovoce, čajSvačina
Tvarohové taštičky s máslem a cukrem (1,3,7), čajVečeře
Cereální šáteček s nivou (1,6,7,11), čajVečeře 2

Středa 6.11.2019

Čokokuličky, mléko (1,7), čajSnídaně
Plundrová tyčinka s příchutí P+S (1,7), čajPřesnídávka
Zeleninový vývar s nudlemi (1,3,9), Křenová omáčka, brambory, mleté hovězí maso (1,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
Domácí bábovka (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Luštěninový salát, chléb procorn (1,6,7,11), čajVečeře
Houska, paštika (1,6,8), čajVečeře 2

Čtvrtek 7.11.2019

Chléb, flóra, Apetito, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Koblihy (1,3,7,12), čajPřesnídávka
Jáhlová polévka se zeleninou (1,9), Vepřové ražničí, opékané brambory, tatarka, zelenina (3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
Ovocná miska s oříšky, čajSvačina
Kuřecí perkelt, špecle (1,3), čajVečeře
Dýňový suk (1,7), čajVečeře 2

Pátek 8.11.2019

Chléb, máslo, džem, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
Pórkový krém s krutony (1,6,7), Srdíčko na slanině, rýže, zeleninový salát (1), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
Sýrový uzel (1,7), ovoce, čajSvačina
Česneková pomazánka, bageta, zelenina (1,7), čajVečeře
Ovocná přesnídávka, čajVečeře 2

Sobota 9.11.2019

Jeníkův lup, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Polévka z kořenové zeleniny (9), Nudličky z kuřecího masa se zeleným hráškem, těstoviny (1,3), minerálka, voda s citrónemOběd
Plundrový šáteček (1,3,7), čajSvačina
Brambory s restovanou cibulkou, kyška (7), čajVečeře
Chléb, flóra, salám (1,6), čajVečeře 2

Neděle 10.11.2019

Chléb, máslo, vařené vejce (1,3,6,7), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Čočková polévka (1), Cordon bleu, brambory, zeleninový salát (1,3,7), džus, voda s citrónemOběd
Dezert Matylda, bebe sušenky (1,5,6,7,8), čajSvačina
Sendvič s tuňákem a zeleninou (1,4,7), čajVečeře
Chléb, žervé (1,6,7), čajVečeře 2

Změna jídelníčku vyhrazena. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Bližší informace o alergenech č. 1 a 8 podá vydávající.

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


